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ROZWAŻANIA BIBLIJNE

Miłosierny 
Samarytanin

„A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na 
próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? 
Jak czytasz? On rzekł: Będziesz m iłował Pana, Boga swego, 
całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym  
swoim umysłem; a bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do 
niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, 
chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim b li
źnim?" (Łk 10,25—29).

Nauka ewangelii odczytywanej w kościołach w dwunastą nie
dzielę po Zesłaniu Ducha Świętego jest bardzo ważna: od 
zachowania przykazania miłości zależy życie wieczne, a nawet 
życie w ogóle. „To czyń, a będziesz żył". Życie wieczne jest 
nagrodą za miłość. Będziemy kiedyś sądzeni z miary miłości. 
„Byłem głodny, a daliście m i jeść (...) Wszystko co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili 
(...). Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiad- 
nie Królestwo, przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25, 
34—46). Lepiej teraz rozumiemy słowa św. Pawła, który uczy: 
„Gdybym m ów ił językami ludzi i  aniołów, a m iłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący (...). Tak 
więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa 
jest m iłość" (1 Kor 13,1—13). Kto ma miłość ma wszystko, jest 
zbawiony. Kto nie ma miłości już za życia nosi w sobie piekło. Ta 
nauka Jezusa, do której często powracamy na łamach 
„Rodziny” , jest nam bardzo bliska, zgadza się w sposób prze
dziwny z doświadczeniem człowieka. Potwierdza to współ
czesna psychologia, podkreślając, że miłość nadaje głębszy 
sens ludzkiej egzystencji: „M iłość jest rozwiązaniem problemu 
ludzkiego istnienia” (E. Fromm).

„Kto jest moim bliźnim?" Pytanie to jest ciągle aktualne. Na 
pytanie to odpowiada Jezus przypowieścią o miłosiernym 
Samarytaninie. Przypowieść ta wyjaśnia kto jest naszym bliźnim
1 jaka powinna być miłość bliźniego.

„Jezus (...) rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do 
Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz 
jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pó ł umarłego, odeszli. 
Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 
minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył 
go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przecho
dził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 
podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; 
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i p ielęg
nował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospoda
rzow i i rzekł: M iej o nim staranie, a jeś li co więcej wydasz, ja 
oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, 
według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? 
On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie, Jezus mu 
rzekł: Idź, i ty czyń podobnie /” (Łk 10,30—37).

Przyjrzyjmy się bliżej temu wydarzeniu, które rozegrało się na 
Pustyni Judzkiej, między Jerozolimą i Jerychem. Czytamy: 
„Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha (...)” . Odleg
łość między tymi miastami wynosiła około 27 km i rzeczywiście 
trzeba schodzić z Jerozolimy do Jerycha, aby pokonać ok. 
1000 m różnicy wzniesień; miasto święte leży na wysokości 
740 m n.p.m., a Jerycho 250 m poniżej morza. A więc droga z 
Jerozolimy do Jerycha jest uciążliwa i polega na ciągłym stępo
waniu w dół, ale nie to było największą uciążliwością tej drogi. 
Prawdziwą jej plagą byli zbójcy, którzy napadali na podróżnych. 
Droga ta musiała być naprawdę bardzo niebezpieczna, skoro 
Rzymianie umieszczali na niej posterunki wojskowe, a zna
czniejsze osobistości eskortowali pod ochroną straży.
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Jerycho — cel podróżnego, któremu pomógł miłosierny Samarytanin. 
Na zdjęciu: źródło, o którym mówią, że jest to źródło oczyszczone przez 
proroka Elizeusza (II Kri 2 ,19—22)

Człowiek, który „wpadł w ręce zbójców” — najprawdopodob
niej Żyd — widocznie bronił się, skoro go pobito. „Ci nie tylko go 
obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umar
łego, odeszli” .

„Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył 
go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zoba
czył, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, prze
chodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głę
boko” . Trzy przechodzące postacie występują w porządku 
hierarchicznym: kapłan, lewita, a na końcu mało znaczący 
Samarytanin, należący do grupy odrębnej etnicznie i religijnie, z 
którą Żydzi nie utrzymywali życzliwych kontaktów. O pojawie
niu się kapłana i lewity musiał zdecydować fakt, że Jerycho 
należało do miast kapłańskich, a więc mieszkali w nim liczni 
słudzy świątyni. Ci dwaj zatem wracali z pewnością ze swej 
służby, sprawowanej przez cały tydzień. Można się domyśleć, że 
byli jeszcze pełni przeżyć religijnych, że rozważali zasłyszane 
słowa Pisma. A więc ludzie ci powinni być bliscy Boga; powinni 
spełniać Jego wolę. A okazali się obojętni na krzywdę człowieka 
nieszczęśliwego.

Inaczej zachowuje się Samarytanin, co tworzy pewien kon
trast pod względem przynależności narodowej i religijnej, a 
także co do postępowania wobec napadniętego człowieka. 
Czynność, którą spełnił dla niesienia pierwszej pomocy, była 
bardzo prosta: winem wydezynfekował rany, polał je oliwą, aby 
złagodzić ból (por. Iz 1,6), obwiązał je, rannego wsadził na 
osiołka i zawiózł do gospody.

W czasach Chrystusa niektóre ugrupowania żydowskie (fary
zeusze, qumrańczycy) miłość zacieśniały tylko do członków 
swej wspólnoty. Wbrew tym poglądom Jezus uczy, że należy 
miłować nie tylko współbraci, ale wszystkich ludzi, nawet wro
gów i prześladowców. Samarytanie byli z Żydami ciągle na 
wojennej stopie, nienawidzili się. Jednak mimo takich stosun
ków, to Samarytanin, a nie kapłan i lewita, zaopiekował się ran
nym, okazał mu miłosierdzie. A więc bliźnim — uczy Jezus — jest 
każdy człowiek, a szczególnie ten, który jest w potrzebie, nieza
leżnie od przynależności narodowej, rasowej, czy religijnej. 
Miłość albo obejmuje każdego człowieka albo jej w ogóle nie ma. 
Jaka powinna być ta miłość? Jezus wyraża to w ten sposób: 
„Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i 
opatrzył mu rany” . Trzeba widzieć drugiego człowieka. Kapłan i 
lewita też zobaczyli rannego, a mimo to nie widzieli jego nie
szczęścia — jego potrzeb. Byli ślepi. Wzruszyć się głęboko 
sprawami bliźniego, płakać z płaczącymi. To współczucie nie 
może się jednak ograniczać do dobrego słowa; musi przyjść i 
czyn: „opatrzył mu rany” . Taka powinna być miłość.

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie poucza o tym, kto 
jest naszym bliźnim: Bliźnim jest ten, kto potrzebuje pomocy. 
Gdy człowiek znajdzie się w potrzebie, nie należy pytać o jego 
pochodzenie, przynależność, lecz świadczyć mu dobro, którego 
potrzebuje. Jezus rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!” .



Jedność Kościołów 
— Jedność

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się w auli 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie międzywyznaniowe sym
pozjum na temat: „Jedność Kościołów — 
Jedność Europy” , zorganizowane przez 
Akademię Teologii Katolickiej, Chrześci
jańską Akademię Teologiczną i Instytut 
Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. W obradach uczestniczyli: 
przedstawiciele Polskiej Rady Ekumeni
cznej z jej prezesem bpem Zdzisławem 
Trandą i skarbnikiem bpem Tadeuszem 
Majewskim — zwierzchnikiem Kościoła 
Polskokatolickiego; przewodniczący Ko
misji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, 
dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL
— bp Alfons Nossol; reprezentanci 
ambasad; przedstawiciele — duchowni i 
świeccy — wielu Kościołów chrześcijań
skich z naszego kraju oraz przedstawi
ciele prasy.

Sympozjum otworzył gospodarz obrad
— rektor ChAT — bp prof. dr W iktor 
Wysoczański, który bardzo serdecznie 
powitał wszystkich uczestników tego 
ekumenicznego spotkania. Następnie 
słowo wstępne wygłosił bp Zdzisław 
Tranda oraz bp Alfons Nossol, który 
powiedział: „Europa ma prawo oczekiwać 
od nas, ludzi Kościoła, że przyczynimy się 
walnie do jednoczenia Europy. Ale czy 
jesteśmy w stanie tego dokonać, sami 
konfesyjnie wciąż jeszcze podzieleni” .

Po tych wstępnych przemówieniach 
uczeni rzymskokatoliccy, prawosławni, 
starokatoliccy i protestanccy zaprezen
towali swój punkt widzenia na temat jed
ności Kościołów i jedności Europy.

Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. A. 
Skowronek z Akademii Teologii Katolic
kiej, który m.in. wskazywał na konie
czność przyznan ia się wszystkich Kościo
łów  do własnej w iny za utrwalanie 
podziałów poprzez stulecia, za nietole
rancję wobec siebie, a zwłaszcza wobec 
innych religii. „Postulat naczelny spro
wadza się do tego, by nasza z trudem ku 
jedności przebijająca się Europa odna
lazła na powrót swoją duszę. «Cóż 
bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy 
szkodę poniósł?». (Mt 16,26). Swoją duszę 
odzyskać i posiąść można tylko nadrodze 
radykalnego nawrócenia (metanoia). Wia
rygodny wkład chrześcijan w jedność 
Europy za punkt wyjścia musi zatem 
wziąć przyznanie się i wielkie wyznanie 
winy Kościołów, które po imieniu nazwą 
ich własny współudział w historycznym 
rozdarciu Europy, jasno określą ich ciężki 
wkład w niezliczone rozszczepienia wia

ry, wskażą bez chowania głowy w piasek 
na ich  własną wyniosłość, a nieraz i na 
szatańską pychę w stosunku do innych 
kontynentów (stoimy u progu 500-lecia 
odkrycia Ameryki i niesławnych form jej 
europeizującego ewangelizowania); jed
nocząca się Europa oczekuje od chrześci
jańskich Kościołów aktów samooskarże- 
nia się za nietolerancję już nie tylko w 
stosunku do siebie samych, ale i za stra
szliwy brak tolerancji wobec innych religii 
(mimo okrutnego holokaustu Żydów 
antysemityzm i antyjudaizm odżywają na 
nowo na naszych oczach; wystarczy 
pobieżny rzut oka na mury domów War
szawy). Kościoły przyznać winny się 
wreszcie do kolonialnego wyzysku in
nych ludów i narodów. Taką spowiedź 
powszechną a szczegółową (nie ogólną, 
żadna protestancka spowiedź ogólna!) 
Kościoły chrześcijańskie przeprowadzić 
w inny najpierw na forum swych własnych 
wspólnot, wobec siebie samych, a na
stępnie wobec społeczności narodów. 
Tego rodzaju publiczne wyznanie winy, 
połączone z konkretnym znakiem pokuty, 
Europa przyjęłaby z ogromną ulgą. Przy
kładem dla nas mogłaby tu być profery- 
czna autokrytyka Kościołów na konty
nencie Ameryki Łacińskiej artykułująca 
się w imponujący sposób chociażby w 
postaci amerykańskiej teologii wyzwole
nia. Czy chrześcijanie Pierwszego Świa
ta, czyli Europy, nie są skłonni do prze- 
prowadzeniafałszywego podziału pracy — 
nawrócenie przydzielając tylko chrześci
janom T rzeciego Świata, sami zaś od tego 
rdzennie ewangelizacyjnego procesu się 
dyspensując?! Zabieg taki trudno by 
nazwać poczuciem głębokiej odpowie
dzialności za wspólny dom europejski. 
Pewien współczesny teolog katolicki tymi 
słowy charakteryzuje okres 1700 lat od 
znanego w historii przełomu ery konstan- 
tyńskiej: «Z Kościoła prześladowanego 
powstał Kościół prześladujący, z orędzia 
wyrosła instytucja, z dynamiki statyka, z 
łagodności władza, z Ludu Bożego hie
rarchia, z Kościoła wolnej decyzji Kościół 
ludowy, z królestwa Bożego państwo 
kościelne, z Ewangelii prawo kościelne® 
(W. Biihlmann, Wer Augen hat zu 
sehen..., Wien 1989, 214).

Soborowy Dekret o Ekumenizmie 
wznosi się na poziom następującej ostrej 
diagnozy: „Brak jedności (chrześcijan) 
sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgor
szeniem dla świata, a przy tym szkodzi 
najświętszej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu” (nr 1). 
W dobie jednoczenia się Europy my,

chrześcijanie, stajemy w obliczu zakłopo
tania i sromotnego wstydu. Czyż u progu 
trzeciego wiary tysiąclecia chrześcijanie 
nie powinni z uprawnioną dumą wygłosić 
wobec skłóconej Europy manifestu tej 
mniej więcej treści: Ludy i narody! 
Spójrzcie na nas: od tysiąca lat, od tzw. 
schizmy wschodniej i od pięciu wieków 
rozszczepienia związanego z Reformacją, 
w wiek XXI naszej ery my, dotąd rozdarci, 
wkraczamy jako chrześcijanie zjedno
czeni! Europo, na twojej drodze do jed
ności możemy ci służyć naszymi spraw
dzonymi modelami jednoczenia się! Patrz 
na naszą jedność i otrząśnij się! — Czy 
słowa te nie brzmią jak czysta ironia?!

Zapytajmy więc bez ogródek: Czy na 
forum scalającej się Europy tylko chrześ
cijanie mają pozostać wyspami społe
czności podzielonych? W obliczu tego 
zgorszenia wielu zaczyna dzisiaj w 
chrześcijaństwo wątpić! Lukas Vischer, 
znakomity przedstawiciel Ekumenicznej 
Rady Kościołów, na pytanie o istotną blo
kadę dla ekumenii udzielił następującej 
odpowiedzi: «Gnuśność, któragodzi sięz 
istniejącą sytuacją. Chrześcijanie nie są 
skłonni ważyć się na kroki w to, co nie
pewne. Istotna przeszkoda to także brak 
konsekwencji. O ekumenii łatw iej marzyć 
niż rozprawić się następnie z realiami 
własnego Kościoła». Na drugie pytanie o 
mobilizującą siłę ekumenii Vischer od
powiada tak: «Siła tkwi w Ewangelii! Nie
omal niemożliwą rzeczą jest czytanie B ib
lii i pogodzenie się z obecnym rozszcze
pieniem. Sprzeczność jest nazbyt wielka, 
byśmy w niej mogli żyć na dłuższą metę» 
(W. Biihlmann, Wer Augen hat zu 
sehen..., Wien 1989, 100)” .

Drugi referat wygłosił bp Jeremiasz, 
który przedstawiając prawosławny punkt 
widzenia, m.in. powiedział: „Sytuacja na 
Słowacji i w Zachodniej Ukrainie poka
zała, że również w wieku XX Kościoły 
chrześcijańskie mogą być czynnikiem 
destabilizacji, czy nawet bratobójczych 
walk. Sprawa odrodzenia Unii Brzeskiej z 
1596 roku i akcji misyjnej Kościoła Rzym
skokatolickiego w Rosji są już w chwili 
obecnej problemem pierwszoplanowym 
w stosunkach między Kościołami chrześ
cijańskim i. Należy pamiętać, że Rosyjski 
Kościół Prawosławny został najmocniej 
doświadczony przez eksperyment budo
wy społeczeństwa i ekonomiki opartej na 
marksizmie, materializmie i ateizmie. 
Mało są to rzeczy znane, dlatego pozwolę 
sobie przytoczyć kilka cyfr, które ilustrują

cd na str. 4.



Jedność Kościołów 
— Jedność Europy

skalę prześladowań i zniszczeń. Tak np. w 
roku 1914 istniało 54174 cerkwi parafial
nych, w roku 1939 zostało z nich ok. 100; z 
kaplic 25593 (w roku 1914) — w roku 1939 
nie istniała żadna; spośród 51105 księży 
parafialnych (w 1914 roku) — w 1939zos
tało przy życiu kilkuset; spośród ogólnej 
liczby 570 biskupów, w tym ponad 400 
wyświęconych w latach 1920—1930, zos
tało przy życiu w 1943 roku kilkunastu; 
zostały zamknięte wszystkie szkoły itd. 
itd. Dodać do tego jeszcze trzeba zakaz 
nauczania religii dzieci, obowiąujący 
jeszcze trzy lata temu i inne bardzo dra
styczne ograniczenia, w tym również 
finansowe. W tym kontekście sposób 
działania w zabezpieczaniu praw greko- 
-katolików na Zachodniej Ukrainie i akcja 
misyjna Kościoła Rzymskokatolickiego w 
Rosji i na Syberii stawiają dla prawo
sławnych pod znakiem zapytania w iary
godność deklaracji ekumenicznych Koś
cioła Rzymskokatolickiego. Stan stosun
ków prawosławno-rzymskokatolickich na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat pogorszył 
się bardzo wyraźnie. Na konsultacji 
wszechprawosławnych w siedzibie Pa
triarchatu Konstantynopolitańskiego w 
Istambule, wgrudniu ub.r., postanowiono 
ograniczyć dialog z Kościołem Rzymsko
katolickim do tematu Unii i podjąć dialog 
teologiczny dopiero po rozpatrzeniu tej 
kwestii.

Lepiej wygląda sytuacja w dialogu 
ekumenicznym w ramach Światowej 
Rady Kościołów (...).

Siódme Zgromadzenie Ogólne ŚRK w 
Canberry, które odbyło się w lutym br., 
wykazało ogromny stopień jedności Koś
ciołów członkowskich ŚRK, mimo różnic 
politycznych i teologicznych (...). Oczy
wiście, pozostaje ciągle sprawą otwartą 
sprawa koncepcji jedności Kościoła. 
Przedstawiciele Kościołów ewangelic
kich optują za jednością manifestowaną 
w interkom unii i wspólnym działaniu (w 
tym również we wspólnym działaniu w 
sferze społeczno-politycznej), przy jed
noczesnym pozostawieniu istniejących 
struktur organizacyjnych Kościołów. 
Przedstawiciele Kościoła prawosławnego 
uważają, że wspólne działanie w życiu 
codziennym, w tym również w sferze 
społeczno-politycznej, pomoc między
kościelna oraz praca teologiczna są 
jedynie etapem przygotowawczym do 
osiągnięcia jednomyślności teologicznej 
w kwestiach zasadniczych i do osiągnię
cia struktury hierarchicznej Kościołów 
lokalnych. Dopiero to umożliwi udział w 
jednej Komunii (nie w interkomunii, ale w 
jednej Komunii). Mimo to Kościoły te

cd. ze str. 4

pozostają w łączności modlitewnej i 
wspólnie uczestniczą w rozwiązywaniu 
problemów zarówno teologicznych, jak i 
problemów życia świata” .

Po przerwie przedstawiono dwa na
stępne referaty. Ks. doc. dr Edward Bała- 
kier om ówił starokatolicki punkt widzenia 
na temat jedności Kościołów i jedności 
Europy, a ks. prof. Manfred Uglorz — pro
testancki punkt widzenia. „Kośció ł empi
ryczny jest grzeszny" — powiedział ks. 
prof. M. Uglorz. „Grzech nieufności, 
podejrzliwości, niechęci, uprzedzeń, pro

wadzi do podziałów w Kościele, które 
często były również przyczyną podziałów 
między społeczeństwami i narodami 
Europy. Kościółchrześcijański ma jednak 
pewne doświadczenie w walce o swoją 
jedność. Kościoły zrzeszone w Światowej 
Radzie Kościołów oraz Kościoły history
czne wypracowały w dialogu bilateral
nym pewne modele jedności, które mogą 
pobudzić wyobraźnię strategów i archi
tektów jedności Europy oraz inspirować 
do nowych poszukiwań dziedzin współ
pracy międzynarodowej. Jedność Koś-

cd. na str. 5.



cd. ze str. 4 TRUDNE PYTANIA
cio ła jest modelem dlaświata. Chciałbym 
przypomnieć List do Efezjan. Znany w 
dialogu ekumenicznym model jedności 
organicznej albo korporatywnej, w pew
nym stopniu jest lustrzanym odbiciem 
tendencji unionistycznych zarówno na 
Zachodzie jak i Wschodzie. Model jed
ności Kościoła; Kościoła jako koncyliar- 
nej wspólnoty, społeczności lokalnych, 
może być pomocny w budowaniu zaufa
nia, organizowaniu współpracy i działa
nia w jedności dla wspólnego dobra na
rodów w przyszłym europejskim domu. 
Model jedności w pojednanej różnorod
ności może być sojusznikiem wizji 
Europy Ojczyzny; Europy, w której w 
pełni uznane i poszanowane zostaną 
odmienności etniczne, kulturowe, reli
gijne; Europy narodów pojednanych ze 
sobą, wzajemnie ubogacających się i 
poszukujących nadrzędnych wartości. 
Model eklezjalnej wspólnoty, do której 
droga prowadzi przez odkrywanie wspól
nego dziedzictwa wiary, aż do pełnego, 
wzajemnego uznania, także może być 
natchnieniem dla narodów, które wiele 
dzieli, ale także wiele łączy, chociażby 
korzenie naszej europejskiej cywilizacji.

Między ekumenicznymi modelami jed
ności Kościoła zachodzi różnica co do 
samego ich punktu wyjścia. Dlatego 
dochodzą w nich do głosu odmienne 
akcenty. Upraszczając nieco, powiedzieć 
można, że przy modelach unii korpora
tywnej i wspólnoty koncyliarnej akcent 
spoczywa na działaniu i ruchu oddolnym, 
natomiast przy modelach pojednanej 
różnorodności i wspólnoty eklezjalnej na 
plan pierwszy wysuwają się działania 
odgórne. W  złożonej i skomplikowanej 
społeczności narodów europejskich te 
dwie tendencje występują również wyra
źnie na płaszczyźnie życia i działania poli
tycznego, ekonomicznego, gospodarcze
go i kulturalnego, trudno bowiem o inne 
sensowne i racjonalne perspektywy. 
Europa ostatniej dekady drugiego tysiąc
lecia, jeśli nie w skali globalnej, to przy
najmniej rejonów, mogłaby przemyśleć 
doświadczenia Kościołów i znaleźć w 
nich impuls dla dalszych, wspólnych 
poszukiwań. Sądzić jednak należy, że 
pragnienie wizji, program jedności Euro
py i jedności Kościołów będą się przeni
kać wzajemnie, gdyż Europa jest naszą 
ziemską Ojczyzną, a chrześcijańskiej 
wiary i jej implikacji głęboko zakorzenio
nej w naszej cywilizacji nie da się wyma
zać z krajobrazu Europy, mimo sekulary
zacji, ateizmu czy islamizacji (...).

Wszelka jedność w chrześcijańskim 
rozumieniu jest darem i zadaniem. Jed
ność Europy jest również zadaniem dla 
Kościołów. Chociaż historia się nie 
powtarza, gdyż Panem jej jest Bóg czy
niący stale nowe rzeczy, to przecież w 
historii Europy dostrzec można zjawisko,

które znane nam jest z dziejów Izraela. 
Jahwe nieustannie darował ludowi izrael
skiemu zbawcze dobra, lecz nim Izrael 
zdołał się nimi w pełni nacieszyć, Bóg już 
odbierał je i darował inne. A to dlatego, 
aby ukształtować w świadomości Izraela 
przeświadczenie, że w historii wszystko 
przybiera kształty nietrwałe i podąża ku 
doskonalszym formom. Póki więc trwa to, 
co się „dziś” nazywa, jedność będzie 
zadaniem i celem, a droga do niej proce
sem, w którym Kościół ma i musi widzieć 
swoją służebną rolę (...).

W perspektywie Jezusowego przyka
zania miłości oraz wolności, w Chrystusie 
winna być widziana i rozumiana rola i 
służba Kościoła jako egzystującego 
Chrystusa w świecie, Kościoła spalają
cego się w ofierze na ołtarzu w imię 
miłości i wolności człowieka potrzebują
cego zbawienia w każdej sytuacji i struk
turze. Jedność Europy jest szansą dla jej 
obywateli. Historia i rozsądek domagają 
się, aby europejskie narody nie zapo
mniały o swoich chrześcijańskich korze
niach. W kategoriach chrześcijańskiej 
wiary w pełni rozumieć można to, co 
określamy słowem „europejskość” . Koś
cio ły zaś muszą pamiętać, że są miastem  
na górze leżącym  i zapaloną świecą, 
uczyć Bożych dróg, ostrzegać i nieść w 
życie ludzi błogosławiony pokój i szczęś
cie".

Na zakończenie głos zabrał ks. prof. 
Wacław Hryniewicz, który m.in. powie
dział: „Wszystkim nam wydaje się chyba, 
że jest to jakaś wstępna faza naszej ref
leksji nad tym wszystkim, o czym mówi
liśmy. Doszły do głosu nasze nadzieje, 
nasze lęki, bo te lęki są i będą. Doszły do 
głosu także nasze ludzkie wrażliwości, 
czy to optymistyczne, czy pesymistyczne. 
Z całości naszego spotkania przebija apel
o chrześcijaństwo mądrzejsze, chrześci
jaństwo nawrócone. I tak myślę, że i ta 
zsekularyzowana Europa oczekuje tej 
mądrości chrześcijaństwa nawróconego, 
bliższego ludziom, podzielającego bar
dziej ludzką wrażliwość; może cały pro
ces sekularyzacji jest jakąś formą uciecz
ki od takiego chrześcijaństwa za mało 
mądrego mądrością Boga (...). Myślę, że 
musimy wszyscy uczyć się jedności, 
która jest wielością pojednaną, różno
rodnością pojednaną. Musimy się wszys
cy uczyć tego, że w gruncie rzeczy ta jed
ność zakorzeniona w Bogu, w Chrystusie, 
w Duchu Świętym, ostała się jakoś, 
wbrew naszej ludzkiej niemądrości, 
wbrew naszemu rozdarciu, podziałom” .

Uczestnicy obrad wyrazili intencję kon
tynuowania tego rodzaju spotkań, zapra
szając do udziału w obradach także osoby 
bezpośrednio zaangażowane w działal
ność polityczną, również z innych 
krajów.

Po co prawo?
Przez bardzo  w ie le  lat o bow iązyw a ła  w spo łe 

czeństw ie  p o lsk im  n iep isana, a le bardzo dok ła d n ie  
przestrzegana zasada, że w szelk ie  przep isy is tn ie ją  
po to , aby je  o b ch o d z ić . I o bch o d zon o  je, p rzeno
sząc w szelką n iechęć do system u na praw o. U g ru n 
tow ała  się w zw iązku z tym  n iechęć do prawa s tw o 
rzonego  przez ten system , i da le j — n ies te ty  — do 
praw a w ogó le . „K o m b in o w a n ie ”  sta ło  się na ło 
giem , w eszło w  krew. „K o m b in o w a n ie m ” zdoby
w ano  fo rtu n y , m ieszkania, sam ochody, w czasy w 
a tra kcy jn ych  m ie jscow ośc iach. O m ijano  przepisy 
podatkow e, budow lane, m e ldunkow e  i w  ogó le  
wszelk ie  inne m ożliw e. C w an iac tw o  stanę ło  na p ie
desta le , cw an iacy  zaś uważali się jeś li nie za burzy
c ie li „k o m u n y ”  to  p rzyna jm n ie j za krety, pod ko p u 
jące ustró j od dołu .

O czyw ista , p raw o s tw orzone  przez system  
ko m un is tyczn y  m ia ło  za zadan ie  tego  system u b ro 
nić. M usia ło  jednak także w  sw ych s fo rm u ło w a 
n iach ch ro n ić  poszczegó lne  jed n o s tk i, ch oćb y  w 
spraw ach o g ó ln o lu d zk ich , w yw odzących  się z e tyk i 
ch rześc ijańsk ie j i pow szechnie  obow iązu jących , 
jak  sp raw y kradzieży czy zabezp ieczen ia  życia  
obyw a te li. Tym czasem  zaś cw an iac tw o , czy li s to 
sunkow o  bezkarne law irow an ie  m iędzy przepisam i 
i parag ra fam i prawa na sw oją  korzyść, rozszerzyło  
się rów n ież  i na te  dz iedz iny , czy li na n iep rzestrze 
gan ie  praw a w  ogó le , na n ieposzanow an ie  go  i na 
bardzo ryzykow ne  uog ó ln ie n ia : „m n ie  to  n ie d o ty 
czy” , „m n ie  się uda ” , „n ie ch  się inn i m a rtw ią ” . 
Łam an ie  prawa w yw odzące  się z negacji system u 
kom un is tyczn e go  p rzen ios ło  się i na te  dz iedz iny, 
k tó re  n ieza leżn ie  od us tro ju , ch oćb y  przez zd row y 
rozsądek, p ow in ny  pod legać rygorom  i obostrze 
niom .

N ieste ty , w raz ze zm ianą us tro ju  nie zm ien iła  się 
m en ta lność  społeczeństw a. O soby p rzyzw ycza
jo n e  do  naruszan ia  i łam an ia  prawa nie p rzesta ły  i 
nie p rzestaną tego ro b ić  ty lk o  d la tego, że jes t inny 
ustró j. Nasz w łasny  dom  jes t w c iąż  bardzo zdew a
s tow any  i zn iszczony, a n ie  w szystk im  jeg o  loka to 
rom zależy na rem oncie , co  już  w idać w yraźn ie.

Ten n iezbędny genera lny  rem on t jest bardzo 
kosztow ny, n ie  m ożna go  p rzep row adz ić  od razu. 
T rzeba s to p n io w o  napraw iać poszczegó lne  e le
m enty dom u: g ospodarkę , p raw o, s tosunk i m iędzy
ludzkie . T rzeba  to  ro b ić  s to p n io w o , ale w m iarę 
szybko, by dom  nie za m ie n ił się w  ru inę. Do tego 
jednak trzeba w ys iłku  n ie ty lk o  w ykonu jące j rem ont 
adm in is tra c ji, ale też sam ych loka to rów .

O czyw iśc ie , źle s fo rm u ło w a ne  praw o, już  od 
począ tków  krym inogenne , będzie zawsze p row a
d z iło  d o  jeg o  łam ania . Naukę jeg o  przestrzegan ia  
trzeba  jed n a k  zaczynać od rzeczy log icznych , p ow 
szechnych , z rozum ia łych  d la  każdego, jak  np. od 
p rzes trzegan ia  p rzep isów  o ruchu  d rogow ym , by 
w szyscy, dos ło w n ie  i w  p rzenośn i, s tosow a li się  do 
zasady respektow an ia  cze rw onego  św ia tła  i n iew y- 
p rzedzania na zakrętach.

W dem okra tycznym  u s tro ju  je d n o  p raw o obo w ią 
zu je  w szystk ich . N iep rzestrzegan ie  g o  w ja k im k o l
w iek  p unkc ie  g roz i anarch ią  — tak  jak  anarch ią  jest 
to , co  się dz ie je  na d rogach  i jezdn iach , gdy  pew ni 
sieb ie, n ieu lecza ln i „łam acze  p raw a" narzuca ją  
innym  sw oje  w arunk i bez prawa odw o łan ia , burząc 
porządek spo łeczny i zagrażając innym .

N ie m ożna zm ien ić  porządku  p raw nego  z d n ia  na 
dzień, a le na pew no n ie jes t sposobem  na jego  
zm ianę nagm inne  łam an ie  praw a dotąd is tn ie ją 
cego. E p idem ię  p rzypadków  łam an ia  prawa trzeba 
leczyć  w sze lk im i m o ż liw ym i środkam i, bo dem o
kracja, do  k tó re j u s iln ie  dąży liśm y i w ciąż dążym y 
to  rów n ież  św iadom ość sam oograniczeń i pod p o 
rządkow ać, to  jazda przez skrzyżow an ie  nie w tedy, 
k iedy  sam chcę, a le k iedy mam z ie lone  św iatło , 
k iedy mi w o ln o  — dla m ojego  i innych  dobra.



Z ZAGADNIEŃ DOGMATYKI KATOLICKIEJ

Ustanowienie
Sakramentu
Miłosierdzia

W dotychczasowych gawędach, uza
sadniających konieczność istnienia Sak
ramentu Pokuty, rozważaliśmy tęsknotę 
człowieka za radością, pięknem i czy
stością, których źródłem jest spokój 
sumienia. Jak jednak zachować duchowy 
spokój, skoro każdy z nas grzeszy i to 
bardzo często? Sam Pan Jezus stwierdza, 
że nawet człowiek sprawiedliwy upada i 
to w ielokrotnie w ciągu jednego dnia. A 
co mówić o ludziach słabej woli? Już w 
Starym Testamencie czytamy, że Bóg 
zrezygnował z potępiania i karania grze
szników śmiercią, bo musiałby wyniszczyć 
kolejne pokolenia ludzi skłonnych bar
dziej do złego niż do dobrego: „Żadną 
miarą nie będę więcej przeklinał ziemi dla 
ludzi. Zmysły bowiem i serce ludzkie 
skłonne są do złego od młodości".

Ojciec niebieski postanowił ratować 
upadłą ludzkość. Przesłał na ziemię Zba
wiciela, który zostawił nam wspaniałe 
źródło życia i zdrowia; spełnia wszystkie 
ludzkie tęsknoty w dziedzinie duchowej, 
daje nie tylko sakrament narodzin do 
życia Bożego, ale daje również strumień 
wody oczyszczającej, mającej moc rea
nimacji ducha i zabliźniania jego ran nie 
raz, jak Chrzest święty, lecz tak często, 
jak tego będzie potrzeba! Taki cudowny 
lek ustanowił Jezus i dał go w ręce kapła
nów swego Kościoła, aby leczyli, wskrze
szali i jednali z Ojcem grzeszników 
wszystkich czasów. Właśnie dziś przy
pomnimy sobie moment ustanowienia 
Sakramentu Miłosierdzia.

Zbawiciel ustanowił ten sakrament w 
dniu swojego trium fu nad śmiercią, pie
kłem i szatanem; w niedzielę zmart
wychwstania. Św. Jan Ewangelista tak 
opisuje uroczysty akt ustanowienia i 
przekazania w ręce apostołów sakra
mentu łaski przebaczenia: „A gdy nastał

gać ludziom przede wszystkim w ich 
potrzebach duchowych. To tylko fary
zeusze mieli wątpliwości, czy Mistrz z 
Nazaretu ma prawo odpuszczania grze
chów. Chrześcijanie zgodnie wierzą, że 
Jezus, jako Syn Boga, m ia łto  prawo. Nikt 
też nie wątpi, że moc udzielania łaski 
przebaczania i usuwania grzechów z serc 
ludzkich przekazał Jezus swoim uczniom.

Władzę odpuszczania grzechów Zba
wiciel przekazał Apostołom i ich następ
com, a nie dał jej całemu Ludowi Bożemu. 
Tylko upoważnieni przez Chrystusa 
ludzie mają władzę odpuszczania lub 
zatrzymywania wszystkich grzechów — 
tych przeciw bliźnim (które zobowiązani 
jesteśmy przebaczać sobie nawzajem) i 
tych przeciw Bogu. Tylko sakramentalne 
przebaczenie sprawia skutek na ziemi i w 
niebie. Bóg przestaje się gniewać, a dusza 
grzesznika odzyskuje czystość nadprzy
rodzoną i zdrowie.

Teologia katolicka bardzo trafnie okre
śla Sakrament Pokuty jako „władzę klu
czy". Ta nieco dziwna nazwa została 
zaczerpnięta z Pisma św. Tylko właściciel 
lub prawny zarządca domu może legalnie 
otwierać i zamykać, czyli dysponować 
kluczem do drzwi mieszkania, szafy czy 
sejfu. Skarbnica łask miłosierdzia usta
nowiona i wysłużona przez Zbawiciela nie 
stoi otworem. Zbyt cenne skarby są w niej 
zgromadzone. Zbyt dużo kosztowały one 
Chrystusa, by można było, ot tak, bez 
żadnego wysiłku, rozrzucać je po świecie. 
Skarbnicę łask oddał Pan Jezus w ręce 
hierarchii kościelnej, by jej strzegła i 
udzielała hojnie tylko tym, którzy w sposób 
należyty przygotują się do ich przyjęcia. 
To dlatego Chrystus podkreśla nie tylko 
odpuszczenie, ale też zatrzymanie grze
chów: „Którym odpuścicie będą grzechy 
odpuszczone, a którym zatrzymacie będą 
zatrzymane". Realność tej władzy i jej 
nadprzyrodzony skutek wyraża Pan 
Jezus obrazowo: „Cokolw iek zwiążecie 
na ziemi będzie związane i w niebie, a 
cokolwiek rozwiążecie na ziemi będzie 
rozwiązane i w niebie". Musimy się pod
porządkować woli naszego Zbawiciela, 
jeśli chcemy pozostać wiernymi dziećmi 
Boga i członkami Kościoła chrześcijań
skiego.

Ks. A. BIELEC

ROZWAŻANIA W DRODZE

„Któż mnie wspomni, gdy już mnie nie będzie?”
Pewien starszy pan, dobiegający osiemdziesiątki, zwierzył się 

ze swoich przemyśleń: „Kiedy tak patrzę w przeszłość, chciał
bym dostrzec coś ważniejszego, niż tylko pogoń za pieniądzem, 
za domem, za samochodem, za prestiżowym stanowiskiem w 
pracy. Jakże mi teraz przykro! Myślę, że zmarnowałem swoje 
ziemskie istnienie. Nie posiadam kochającej rodziny, gdyż nigdy 
nie chciałem jej założyć. Żyłem sam i dopóki mogłem pomóc 
innym, dopóty cieszyłem się ich sympatią. Kiedy nadszedł czas, 
że sam potrzebowałem pomocy, wtedy wszyscy znajomi „od
płynęli”. Któż mnie wspomni, gdy już mnie nie będzie?”.

Rodzina, dzieci — to nie tylko duże obciążenie psychiczne i 
fizyczne (jak niektórzy uważają), ale możliwość realizacji 
samego siebie, to przyszłość człowieka. Wspomniany tutaj pan 
zapewne obawiał się, że gdy założy rodzinę, obniży przez to swój 
kom fort życiowy, będzie miał obowiązki względem osób bli
skich, rodzina zajmie mu zbyt dużo cennego czasu, co dokona

się kosztem jego obowiązków zawodowych. Czy przez to 
zapewnił sobie na przyszłość również komfort psychiczny? 
Okazuje się, że nie.

Bez wątpienia rodzicielstwo jest trudną i złożoną sprawą, a 
wypełnianie rodzicielskich obowiązków nie jest zajęciem dla 
„m ięczaków” . Jednakże rodzina, która kocha dzieci i chce 
doświadczać emocji, jakich dostarcza rodzicielstwo, nie 
powinna obawać się tego wyzwania.

Czy istnieje wspanialszy moment w życiu od chwili, gdy ojciec 
lub matka spojrzeli w oczy swojej nowo narodzonej córce lub 
synowi? Co może być bardziej wzruszające, niż oglądanie tych 
delikatnych istot ludzkich, które zaczynają rozkwitać, rosnąć, 
uczyć się i kochać? I jaka nagroda może być bardziej cenna, niż 
ta, kiedy dziecko wspina się na kolana ojca, obejmuje go rącz
kami i mówi: „Kocham cię, tatusiu!".

Posiadanie dzieci jest kosztowne, lecz są one godne tej ceny. 
Wiemy również, że to, co wartościowe, łatwo nie przychodzi.

wieczór pierwszego dnia po szabacie i 
drzwi były zamknięte tam, gdzie ucznio
wie zebrali się z bojaźni przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy 
ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy 
uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł 
do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec 
mnie posłał, tak i Ja was posyłam. A to 
rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: 
Weżmijcie Ducha Świętego. K tórym kol
wiek grzechy odpuścicie są im odpu
szczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane" (20,19—23).

W poprzednich rozważaniach już wy
kazaliśmy, że Zbawiciel starał się poma
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Wśród najważniejszych wydarzeń z 
życia Zbawiciela szczególnie godne 
uwagi i skłaniające do pobożności jest 
Jego chwalebne Przemienienie, kiedy to, 
zabrawszy ze sobą trzech najbliższych, 
najbardziej umiłowanych uczniów, wstą
pił na górę i modląc się — jak mówi św. 
Łukasz — przemienił się wobec nich tak, 
że oblicze Jego jaśniało jak słońce, a 
szaty stały się białe jak śnieg (Łk 9,28—26; 
Mt 17,1—8). Rozważaj więc przede 
wszystkim, jaką cudowną sztuką posłużył 
się Pan, aby nas do siebie pociągnąć. 
Widział, że ludzie powodowali się bardziej 
smakiem dóbr obecnych niż obietnicą 
przyszłych, zgodnie z powiedzeniem 
Mędrca: „Lepiej widzieć to, czego prag
niesz, niż pragnąć tego, czego nie znasz,, 
(Koh 6,9). I dlatego, skoro tyle razy Pan 
mówił, że nagroda ich będzie wielka w 
Królestwie niebieskim, że będą zasiadać 
na dwunastu tronach itd., teraz dał im 
skosztować jej maleńką cząstkę, aby uka
zując bojownikom wieniec zwycięstwa, 
dodać im nowych sił do trudu walki.

Przem ienienie Pańskie
Ale nie ukazał Pan tego, co najważniej

sze w tej obietnicy, mianowicie istotowej 
chwały zbawionych, która przewyższa 
wszelkie pojęcie, a tylko część chwały 
przypadłościowej, którą jest jasność i 
piękno ciał chwalebnych. Uczynił to bar
dzo słusznie. Bo właśnie ciało utrudnia 
człowiekowi tę drogę, odsuwa od naśla
dowania Chrystusa, przeszkadza nieść 
Jego krzyż. Dlatego ważną rzeczą było 
dla obudzenia i pobudzenia go pokazać 
mu wielkość jego przyszłej chwały, aby 
w łożył większy wysiłek w pokonanie 
trudu drogi, wiodącej do chwały. Dlatego 
jeśli słabniesz słysząc, że każą Ci umart
wiać ciało, przemóż się przez wzgląd na 
to, co mówi Apostoł: „Nadzieję pokła
damy w Jezusie Chrystusie, Zbawcy 
naszym, który przekształci ciało naszego 
człowieczeństwa w ciało swej chwalebnej 
jasności” (Flp 3,21).

Rozważ, że Pan przemieniłsię na odleg
łej samotnej górze, a mógł był to zrobić w 
jakiejkolw iek dolinie czy w miejscu publi
cznym. Trzeba, żebyś sobie uświadomił, 
że ludzie nie zwykli dostępować dobro
dziejstwa przemienienia wśród zewnę
trznej działalności na tym świecie, lecz w 
samotności i skupieniu. Nie w błotnistej 
dolin ie bydlęcej pożądliwości, lecz na 
górze umartwienia, którą jest zwycięstwo 
nad namiętnościami zmysłowymi. Na tej 
samotnej górze ogląda się Chrystusa 
przemienionego, na niej widać piękność 
Boga, tam otrzymuje się zadatek darów 
Ducha Świętego, dostaje się do spróbo
wania kroplę z rzeki, która uwesela Króle

stwo Boże, i kosztuje się najcenniejszego 
wina, które upaja mieszkańców nieba (Ps 
35,9). O, gdybyś choć raz doszedł do 
szczytu tej góry, zaprawdę powiedziałbyś 
ze św. Piotrem Apostołem: „Panie, dobrze 
nam tu być” . Jest to tak, jakby mówił: 
Wymieńmy wszystko inne na tę górę, 
wymieńmy wszystkie dobra i rozkosze 
świata na dobra tego pustkowia. Ale mówi 
Ewangelista, że św. Piotr nie wiedział, co 
mówi, po to żebyś mógł zrozumieć, jak 
w ielki jest ogrom tej rozkoszy i jaka moc 
niebiańskiego wina, co tak upaja serca 
ludzkie, że całkowicie wyobcowuje i 
sprawia, że wychodzą z siebie. Tak wyob
cowany był św. Piotr, że nie wiedział, co 
mówi, nie pamiętał nic z powodu wiel
kości odczuwanej tu słodyczy. Nie chciał 
nigdy rozstać się z tym najsłodszym 
napojem i dlatego mówił: „Panie, dobrze 
nam tu być. Jeśli chcesz, uczynimy tu trzy 
przybytki, jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Łk 9,33). 
Jeśli to mówił św. Piotr, zakosztowawszy 
jednej zaledwie kropli tego niebiańskiego 
wina, żyjąc jeszcze na wygnaniu i w 
śmiertelnym ciele, co by uczynił, gdyby 
do woli p ił z tej rwącej rzeki rozkoszy, 
która rozwesela miasto Boże? Jeżeli 
okruszynka z niebiańskiego stołu tak go 
nasyciła i wzbogaciła, że nie pragnął już 
niczego, tylko trwania tego dobra, co by 
robił, gdyby był dopuszczony do przeob
fitego stołu widzących Boga i radujących 
się Nim, których pokarmem jest On sam? 
Dzięki temu cudownemu zdarzeniu zro
zumiesz, że w życiu sprawiedliwych na 
tym wygnaniu nie wszystko jest krzyżem i

męką, bo litościwy Pan i Ojciec opiekuje 
się nimi, umie w odpowiednich momen
tach pocieszyć ich, odwiedzić i pozwolić 
im w tym życiu zaznać pierwocin życia 
przyszłego, aby nie upadli pod ciężarem i 
nie mdleli w drodze.

Zwróć także uwagę na to, że Pan prze
m ienił się w ten spsoób na modlitwie, 
abyś sobie uświadomił, że dusze pobożne 
często przemieniają się duchowo właśnie 
na ćwiczeniach duchowych, otrzymują 
nowego ducha, nowe światło, nową 
zachętę i nową czystość życia, wreszcie 
serce tak zdolne do wysiłku i tak odmie
nione, że wydaje się, iż jest to nie ten sam 
człowiek, tak Pan Bóg go przekształcił i 
przemienił. Zważ też, o czym się mówi w 
czasie poprzedzającym tę wielką łaskę i 
następującym po niej: męce, jaka będzie 
udziałem Pana w Jerozolimie, ażebyś 
przez to zrozumiał cel tych łask i rozwa
żył, jakie powinny być myśli i postano
wienia powzięte w takich chwilach przez 
sługę Bożego. Ma to być pragnienie i 
postanowienieznoszenia cierpień i nawet 
śmierci dla Pana, który dał taką słodycz i 
tak bardzo godzien jest, aby uczynić dla 
Niego tyle i jeszcze dużo więcej. Tak więc 
gdy Bóg daje zaznać człowiekowi swej 
słodyczy, człowiek winien myśleć o cier
pieniu, jakie będzie dla Niego znosił, bo 
dary te wymagają takiego właśnie 
dowodu wdzięczności.

Ludwik z Granady (1504— 1588)



Normandia, malowniczy region Francji

Kisłowodsk, ZSRR, fragment parku uzdrowiskowego

Pekin — pagoda ze złotym dachem

Neseber, Bułgaria — kościół Pantokratora z XIII w.

Świat na pocztówkach

„ Wakacyjne 
pozdrowienia z ...”

Damaszek — panorama miasta

Wenecja — niezwykły widok placu św. Marka pod wodą

Plac Cudów i tzw. krzywa wieża — oczywiście w Pizie

Wakacje to okres wędrówek, bliższych lub dalszych, bardzo dalekich lub 
bardzo bliskich. I oczywiście — pocztówek, tych najtańszych pamiątek, na 
jakie mogą sobie pozwolić turyści, chcący pamiętać o rodzinie i przyjaciołach.

Dla naszych Czytelników dziś „Wakacyjne pozdrowienia” z różnych 
malowniczych zakątków Europy i nie tylko. Może choć niektóre z nich uda 
nam się kiedyś zobaczyć na własne oczy?...

Zamek w Toledo, w Hiszpanii



HISTORIA

Z Polskiej Sekcji 
BBC

W polskiej sekcji poczułem się od pierwszego dnia jak w 
rodzinie. Miałem wtedy trzydzieści cztery lata i byłem beniamin- 
kiem zespołu, który składał się w większości z weteranów 
przedwojennego Polskiego Radia. Stanowili oni zespół nie
wielki, aie bardzo zgrany i zżyty.

Józef Opieński, chrzestny syn Ignacego Paderewskiego, 
przedwojenny król polskich spikerów, obdarzony wspaniałym 
głosem i świetną dykcją, stał się moim mentorem. Uczył pisać i 
czytać do mikrofonu, wyjaśniał różnicę między stylem mówio
nym a pisanym, przyjaźnie wytykał błędy. Wiele nauczyłem się 
także od Czesława Halskiego, muzykologa, przedwojennego 
spikera Polskiego Radia we Lwowie, a w BBC najlepszego reży
sera naszych słuchowisk. Marek Żuławski, artysta-malarz, 
odziedziczył po ojcu, Jerzym, autorze „Srebrnego globu” , pię
kną polszczyznę. Zbigniew Grabowski, przedwojenny kores
pondent zagraniczny Ilustrowanego Kuriera Codziennego, 
współpracownik Polskiego Radia, imponował erudycją, łatwoś
cią pisania i świetną znajomością angielskiego i Anglików. Try
skał dowcipem, zabójczo złośliwym wobec ludzi, których nie 
lubił. Józefa Zarańskiego pamiętałem jako dawnego przewod
nika w moich wędrówkach po wojennym Londynie. Już po moim 
przyjściu dołączył dó tego zespołu poeta i satyryk Ryszard 
Kiersnowski, a po nim W itold Leitgeber, którego znałem jeszcze 
ze sztabu, kiedy byłem korespondentem wojennym. Kierow
niczką sekcji była mówiąca po polsku Angielka, Evelyn Zasio, z 
którą udało mi się od pierwszego dnia nawiązać przyjacielskie 
stosunki. Zasio wyszła później za mąż za jednego ze swych 
współpracowników, Mieczysława Paczosę. Zastępca Zasio, 
Stanisław Faecher, przedwojenny redaktor działu sportowego 
Ilustrowanego Kuriera Codziennego był jedynym człowiekiem 
w tym gronie, który trzymał się jakby na uboczu. Swą pozycję 
zawdzięczał niewiarygodnej pracowitości, a także układności 
wobec Anglików.

Właściwym szefem był inny znajomy z wojennego Londynu — 
Gregory Macdonald. Urodził się w Bostonie, był naturalizowa- 
nym obywatelem brytyjskim. Jako młody człowiek towarzyszył 
w podróży do Polski G. K. Chestertonowi. Sympatia, jakiej 
nabrał wtedy do Polaków, przydała mu się w późniejszym życiu. 
Przed wojną i w pierwszych latach wojennych zarabiał na utrzy
manie jeko totum facki ambasady RP w Londynie. Kiedy pier
wszy kierownik polskiej sekcji BBC, Michael Winch, naraził się 
polskiemu rządowi, Anglicy poprosili Polaków, aby sami wska
zali kandydata. Nasza ambasada zaproponowała z miejsca 
Macdonalda i tak się zaczęła jego nowa kariera. Dbał o nią 
bardzo, nie lub ił narażać się przełożonym, ale tylko tak długo, 
dopóki nie przekroczyli pewnych granic przyzwoitości. Gdy w 
czasie Powstania Warszawskiego ówczesny dyrektor zagrani
cznej służby BBC, Noel Newsom, nakazał wyciszanie wiado
mości o walkach w Warszawie, Macdonald palnął odważny 
memoriał — a właściwie udokumentowany protest — który 
odniósł zamierzony skutek. Propolskie sympatie Macdonalda 
nie budziły wątpliwości i zapewne wiązały się także z jego żarli
wym katolicyzmem.

Przyglądając się BBC z bliska, od wewnątrz, zacząłem odkry
wać w tym mechanizmie słabe strony. .Najlepsze były niewątpli
wie dzienniki radiowe, które swoim obiektywizmem zdobyły 
BBC światową reputację wśród m ilionów słuchaczy. Na kursie 
dla nowicjuszy uczono nas jednak, że nie ma takiej rzeczy jak 
absolutny obiektywizm, istnieje wiele sposobów przedstawienia 
jakiegoś wydarzenia. Trzeba wybrać taką wersję, która najlepiej 
odpowiada celom BBC. Inaczej mówiąc, wiadomości muszą 
w y d a w a ć s ię  słuchaczom obiektywne! Instrukcja tego rodzaju 
wydawała mi się słuszna, ale cyniczna. Na tymże kursie podkreś
lano bardzo mocno, że BBC służy projekcji brytyjskiego punktu 
widzenia (co wcale nie było jednoznaczne z poglądami rządu) i 
brytyjskiego stylu życia. W rezultacie dzienniki były redagowane 
centralnie przez redaktorów angielskich i z punktu widzenia 
znaczenia zdarzeń dla Wielkiej Brytanii, a nie dla słuchaczy i 
hierarchii ich zainteresowań. Redaktorzy poszczególnych sekcji 
narodowościowych sprowadzeni byli do roli tłumaczy. Zżyma
łem się, kiedy nic nie znaczące wypadki wewnętrzne w Anglii 
albo jakieś wiadomości z Rodezji czy innego odległego zakątka

Brytyjskiej W spólnoty wypychane były na pierwsze miejsce, 
choć między Bogiem a prawdą niewiele obchodziły polskiego 
słuchacza. Za to informacje z Polski, czy innych krajów Europy 
Wschodniej pojawiały się rzadko, w form ie bardzo skrótowej i na 
samym końcu. W wypadkach jaskrawych błędów albo sformu
łowań obrażających polskiego słuchacza, mieliśmy prawo ape
lować do angielskiego redaktora dyżurnego w Central News- 
room (w centrali dziennika radiowego), który zazwyczaj, choć 
nie zawsze, szedł na rękę Polakowi. Oczywiście nikt nie miał 
ochoty naprzykrzać się zbyt często.

Z komentarzami politycznym i było znacznie gorzej. Kierow
niczka sekcji, albo jej zastępca, dostawała z centrali pewien 
asortyment tekstów angielskich do przetłumaczenia. Wybierała 
z nich te, które wydawały się najlepsze. Mogła to i owo wykreślić. 
Dziennikarz angielski, pracujący w zagranicznej służbie BBC, 
pozbawiony był rozgłosu, satysfakcji zawodowej, jaką dawało 
pisanie dla czytelników brytyjskich. Toteż w Bush House lądo
wali słabsi przedstawiciele dziennikarskiego rzemiosła, którym 
nie powiodło się na Fleet Stret*. W rezultacie teksty, które 
otrzymywaliśmy, były w większości słabe i źle dostosowane do 
mentalności polskiego odbiorcy. Tłumaczone w pośpiechu, 
pozbawione były świeżości języka, a niektóre szły w eter w 
bardzo kiepskiej polszczyźnie. Notabene angielscy cenzorzy 
czuwali nad dokładnością tłumaczenia, co także odbijało się 
niekorzystnie na językowej stronie tekstów.

Choć w zespole naszym było wiele doskonałych piór, audycje 
pisane przez Polaków stanowiły tylko margines programów. 
Ponadto każdy tekst musiał być przed nadaniem przetłuma
czony na angielski i przedłożony do cenzury Macdonaldowi, 
który jak się rzekło, nie lub ił ryzykować i na wszelki wypadek 
sporo wykreślał (...).

Irytowała mnie coraz bardziej naiwność Anglików komentują
cych wydarzenia w Polsce. Zbigniew Grabowski utrzymywał, że 
jest to celowa taktyka. W początkach 1949 roku zaczął się w 
Polsce najbardziej ponury okres stalinowskiego terroru. Anglicy 
woleli w tych czasach uchodzić wśród słuchaczy za życzliwych, 
ale słabo poinformowanych przyjaciół. Lepiej było udawać, że 
opinia publiczna i rząd brytyjski nie wie o wszystkich okropnoś
ciach, które rozgrywały się za murami więzień i w lochach bez
pieki (...).

* Ulica w City londyńskim, przy której mieszczą się redakcje czołowych 
dzienników

cdn.

Fragment książki Jana Nowaka (Zdzisława Jeziorańskiego) pt. „Wojna w 
eterze”, którą opublikowało — za Wydawnictwem „Odnowa”, Londyn 
1985 — Wydawnictwo „Krąg”, Warszawa 1985.
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przesuwały się smukłe palce Julki, prze
dziwnie delikatne, zdające się mówić 
każdym nieznacznym ruchem o swojej 
radości, o głębokiej kontemplacji małego 
ułamka szczęścia.

Auto wypadło z zarośli na wolną prze
strzeń falistych wrzosowisk.

Tu droga za czerwonym domkiem 
skręcała wolno i nagie wspinała się pod 
górę stromą serpentyną. Należało przeło
żyć na pierwszy bieg i Drucki, uśmiech
nąwszy się serdecznie do Julki, zabrał 
rękę.

Siedziała cicho, nieruchoma. Auto 
wzięło zakręt i sunęło znowu płaszczyzną, 
tu i ówdzie, porośniętą kępkami sosen i 
jodeł, forpocztami czarnego lasu.

— Oto i puszcza — powiedział ałośno 
Drucki.

Zw oln ił pęd auta, gdy wjechali w cie
mny korytarz, zamknął tłumik.

— Kolos! Około trzech tysięcy kilome
trów  kwadratowych lasu. Kiedyś, bardzo 
dawno, polowałem tu na dziki. Piękny 
las?

W  kręgu „Alicji 55

Pod oknami rozległ się sygnał samo
chodu i Julka wybiegła.

— Dziś silny wiatr, mała — powiedział
— może wzięłaby pani jakieś palto?

— Nie. Ciepło mi.
— Wieczorem może być chłodniej.
— To czemu pan nie bierze marynarki?
— Ja nie mam gołych nóg i rąk. 

Zresztą, jeżeli będzie pani zimno, to na 
drugi raz posłuży za przestrogę.

Wóz ruszył.
— Jeżeli będzie mi zimno, to... mnie 

pan przytuli i ogrzeje.
Udał, że nie słyszy, i zwiększył 

szybkość.
— Dobrze? — dopominała się odpo

wiedzi.
— Co? Nic nie słychać! — odrzucił i 

otworzył tłumik.
Teraz już naprawdę nie było nic sły

chać, Julka jednak nie dawała za wygraną
i niemal przykładając usta do jego ucha, 
zawołała:

— Będzie słychać, jeżeli pan zamknie 
tłumik.

— Ostrożnie! Nie opieraj się o mnie, 
mała, bo wjadę jeszcze na drzewo.

Dla zilustrowania niebezpieczeństwa 
zachybotał kierownicą i wóz wypisał na 
szosie kilka zygzaków.

Julka udała obrażoną i siedziała cicho. 
Nie mogła jednak wytrzymać długo i gdy 
tylko na nią spojrzał, uśmiechnęła się 
zalotnie.

— No, już zgoda między nami — 
powiedziała i wzięła jego wolną rękę. 
Uścisnęła ją, położyła na swoich kola
nach i zaczęła głaskać, leciutką, pełną 
czułości pieszczotą.

Gdy ręka drgnęła i chciał ją cofnąć, 
położyła na niej swoje dłonie, a w 
dotknięciu tym było tyle prośby, że musiał 
jej ulec.

Przez cienki fu lar sukienki czuł ciepło 
jej ciała, po wierzchu dłoni wolniutko

— Piękny i tak huczący, jak morze — 
powiedziała Julka. — W nocy musi tu być 
strasznie.

— Jeśli nic się tu nie zmieniło, znaj
dziemy pewną śliczną polankę... Wygląda 
jak studnia o wypukłym dnie. Wkrótce w 
lewo powinna iść wąska droga leśna.

Jechali kilka minut w milczeniu.
— Oto jest — zawołał Drucki. — Mam 

jednak niezłą pamięć.
Zawrócił. Jechali teraz wąską, krętą 

drogą, na której koła samochodu raz po 
raz podskakiwały, trafiając na korzenie.

— Trzęsie, co? — zapytał.
— Troszeczkę — odpowiedziała Julka, 

podskakując jak piłka.
— Jesteśmy bodaj u mety — zatrzymał 

wóz, wyskoczył i pomógł wysiąść Julce.
— Pachnie tu żywicą. No, chodźmy.

Szedł przodem ledwo widoczną ścież
ką, wydeptaną przez zwierzęta w gąszczu 
jałowców. Teren wciąż się wznosił, a 
jałowce rzedły. Natomiast ziemię pokry
wał coraz grubszy, miękki i elastyczny 
mech. Wysokopienne sosny, rozchwiane 
aż do połowy wysokości, tworzyły nad 
nimi ruchomy dach.

Trafiliśm y dobrze — odw róc iłs iędo 
Julki — oto nasza polanka.

— Nasza? — zapytała.
— No, ta, której szukamy.
B y łto  rodzaj kurhanu, wznoszącego się 

obłym stożkiem. W środku leżał obły głaz, 
dokoła zamykał się las, tworząc istotnie 
rodzaj studni o sześciu czy siedmiu 
metrach średnicy. Wzgórek i kamień, 
pokryte wełnistym, siwym mchem, robiły 
wrażenie oazy czy wyspy.

— Tu biwakujemy — powiedział Druc
ki.

Usiadł na kamieniu i wskazał Julce 
miejsce obok.

— Wolę tu — potrząsnęła głową i po ło
żyła się przed nim na mchu, podkładając 
dłonie pod głowę.

Drucki w milczeniu palił papierosa.
— Chciałabym — odezwała się Julka 

— móc prze całe życie to miejsce nazy
wać... naszą polaną... Naszą, to znaczy 
nie pańską i moją, lecz Naszą... Boję się 
tylko, czy pan zechce, nie... czy pan 
potrafi, czy będzie mógł zdobyć się na tę 
wspaniałomyślność, by mi na to pozwo
lić.

— Mogę ją nawet nazywać polanką 
małej Julki — zażartował.

— To mało... to bardzo mało — powie
, działa smutno — to tak, jakby z litości dla

! tej biednej Julki, śmiesznej, głupiutkiej 
dziewczyny... Takie odczepne za to, że 
zdobyła się na odwagę ofiarowania panu 
rzeczy tak taniej i takiej niepotrzebnej, 
jak... wszystkich swoich uczuć.

Spojrzał na nią. Leżała na wznak z zam
kniętymi oczami, blada jak płótno.

— Julka!
— Ale to wszystko, co mam — mówiła, 

jakby nie słysząc jego okrzyku — i dlatego 
może wydaje się ta moja miłość skar
bem... Nieprzyjętym, niepotrzebnym... 
nawet niezauważonym...

— Julka! Co ty wygadujesz! Przecież 
jesteśmy przyjaciółmi!

Widział, że chce coś powiedzieć, lecz 
wargi jej drżą, a w kącikach jej zamknię
tych powiek połyskują łzy.

— Malutka, no, moja malutka, czym 
zasłużyłem nato, że wten sposóbdo mnie 
mówisz?

— O, ja wiem — zaprzeczyła — wiem, 
że pan mi każe milczeć, że jestem bez
wstydna, narzucająca się... że jestem 
podła...

— Oszalałaś, dziewczyno?! — oburzył 
się.

— Tak, tak, podła, bo przecież wiem, że 
Alicja pana kocha, Alicja, wobec której 
mam olbrzymi dług wdzięczności... Jes
tem podła... Ale ja tak szalenie, tak nie
zmiernie pana kocham... Ja żyję tylko 
marzeniem o panu... Musiałam, musiałam 
to panu powiedzieć... Bo jestem strasznie 
bezsilna, strasznie bezradna... Cóż mia
łam począć, skoro tak pana kocham?...

Głos jej przeszedł w szept i umilkł. Po 
bladych policzkach zaczęły spływać łzy.

To było ponad siły Druckiego. Krtań 
jego stała się sucha, w płucach uczuł 
prawie fizyczny ból.

Zerwałsię, chw yciłją  w ramiona, uniósł 
bezradną i przytulił.

Jego wargi zaczęły spadać na bladą, 
zapłakaną twarz Julki, gorącymi, serde
cznymi pocałunkami. Włosy, czoło, oczy, 
usta — aż poczuł smak łez...

Zacytowaliśmy wybrany fragment powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pt. 
„Prokurator A licja Horn” , która ukazała się nakładem naszego Wydawnictwa 

Zainteresowanych Czytelników informujemy, że powieść ta jest do nabycia w 
naszym Wydawnictwie. Łączna cena dwóch tomów wynosi 20000 zł. Wysyłka 
następuje za zaliczeniem pocztowym (tj. płatne u listonosza przy odbiorze)



URLOPOWE ROZMAITOŚCI

Wakacyjna zagadka

Czy znasz sławne obrazy?

Jedenaście stawnych obrazów zostało skradzionych. Dzięki zamieszczonym 
niżej sylwetkom można je będzie odnaleźć. Pomóżcie w tym i za każdego trafnie 
odgadniętego autora zapiszcie sobie punkt. Za każdy tytuł obrazu dodajcie sobie 
drugi punkt. Jeśli będziecie mieć trudności, zajrzyjcie na str. 14. Powodzenia!

mtatar*
£ nir

Uśmiechnij się! 
Będziesz zdrowszy

Podróżując po świecie:

RZYMSKIE KOLOSEUM

Olbrzymia, eliptyczna budowla o ob
wodzie 524 m f wysokości 48,5 m — to 
amfiteatr u stóp Eskwilinu, wzniesiona w 
latach 70—82 przez cesarzy z dynastii 
Flawiuszów. Amfiteatr posiadał widownię 
na ok. 50 tys. miejsc. Obiegały ją cztery 
galerie komunikacyjne połączone scho
dami. Pod areną istniał system podzie
mnych korytarzy. Amfiteatr był odkryty, 
a w razie deszczu lub upału rozpinano na 
masztach płócienne welum. Ostatnie 
Igrzyska odbyły się w 528 r. za Teodoryka. 
Uszkodzone w 445 r. przez trzęsienie 
ziemi i zamienione w XIII wieku na twier
dzę Frangipanich, Koloseum uległo 
częściowemu zniszczeniu; jeszcze w 
XVI w. kamienie z amfiteatru służyły do 
budowy rzymskich pałaców. Od roku 
1744 Koloseum jako tradycyjnie uznane 
miejsce męczeństwa pierwszych chrześ
cijan, było otoczone stałą opieką.

Logika

Dwaj panowie rozmawiają na ulicy. Jeden pyta:
— Jest pan chory?
— Dlaczego?
— Bo widziałem, jak wychodził pan z apteki.
— A gdyby zobaczył mnie pan wychodzącego z cmenta

rza, czy sądziłby pan, że umarłem?

W szkole

Jacek poszedł pierwszy raz do szkoły. Po powrocie do 
domu ojciec pyta:

— No i jak synku, podobało ci się w szkole?
— Wszystko mi się podobało — mówi chłopiec — tylko 

ten za stołem mi się nie podobał...

Dziwne pytanie

Nauczyciel pyta ucznia w szkole:
— Jaki to jest czas: ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się 

kąpie...
— Sobota wieczór, panie profesorze.

Oskarżony

Sędzia: — Dlaczego oskarżony przez trzy kolejne noce 
włamywał się do tego samego domu towarowego?

Oskarżony: — Pierwszej nocy zabrałem suknię dla mojej 
żony. Następnie musiałem ją dwukrotnie wymieniać.

U lekarza

Lekarz skończywszy badanie pacjenta:
— Będzie pan żył osiemdziesiąt lat.
— Ja już mam osiemdziesiąt lat.
— No, nie mówiłem?

Wdzięczność

W hotelu gość zwraca się do pokojówki:
— Czy znalazła pani w moim pokoju 100 tysięcy?
— Tak, proszę pana. Dziękuję.



Sobowtór sprzed wieków

Któż z nas wie, czy i ilu jego sobo
wtórów chodziło po świecie na prze
strzeni tysięcy lat? Dopiero oglądając 
się w tym zestawieniu, współczesny 
komik filmowy Red Skelton mógłby z 
przestrachem pomyśleć, że już kie
dyś, przed tysiącami lat, w bardzo sta
rej Japonii usiłował swoją mimiką i 
gestami rozśmieszyć śmiertelnie po
ważnych samurajów.

Czy lubisz grę na skrzypcach?
Jeżeli tak, to jesteś...

Romantyczny, nadmiernie przewrażliwiony. Brak ci ambicji, unikasz ryzyka. 
Cenisz korzyści materialne, nie lubisz tłumnych zebrań, wolisz kameralne spot
kania towarzyskie. Ubierasz się wyszukanie, chociaż staroświecko.

W miłości nie szukasz przewagi nad kobietą, chociaż cenisz własną niezale
żność i wolność.

ROZMOWA KRZESEŁ

Ona powróciła — triumfująca!



URLOP W MIEŚCIE

Szczęśliw cy są teraz na u rlopach. Inn i a lbo 
ju ż  po, a lbo  w  ogó le  n igdz ie  n ie m ogą w  tym  
roku w y jechać. Dla tych , k tó rzy  pozosta ją  w 
m ieście, k ilka  rad, aby  i tu  spędz ić  czas w m iarę 
m iło  i zd row o. Postara jm y się w ięc:

— ubie rać się w akacyjn ie , n iezobow iązu 
jąco , aby odpocząć tro ch ę  od szarej co dz ie n 
ności i zre laksow ać się psych iczn ie

— przebyw ać jak  na jw ięce j na św ieżym  
pow ie trzu , nawet, jeś li pogoda  jes t n iezachęca- 
jąca  — gdzieś na w czasach naw et w tedy 
w ysz libyśm y na spacer!

— używać m oż liw ie  dużo  ruchu , w ięce j cho 
d z ić  niż jeździć , posm akow ać p odm ie jsk ich  
w ycieczek

— zab ie rać  na nie „m a łe  c o n ie c o ”  — ale n ie 
zby t dużo  w a łów ki

— nieza leżn ie  od w ieku , każdego dnia  
pom yś leć  o sob ie  p ozytyw n ie  i zadbać troszkę  o 
siebie

— w m iarę  m oż liw ośc i m n ie j p racow ać i nie 
m yśleć o spraw ach p rzykrych.

PIKNIK, CAMPING, 
„ZIELONA TRAWKA”

Każdy ma praw o w ypoczyw ać , ja k  chce, d la 
tego  w ie le  osób najczęście j s tosu je  w ypo czy 
nek b ie rny : łóżko , leżak, „g ra jd o łe k " na za tło 
czonej p laży. G dybyśm y s ię je d na k  zdecydow a
li na inny  rodza j w ypo czyn ku  — tym  lep ie j d la  
nas! I o czyw iśc ie  d la  naszych dz iec i, gdyż  w ia 
dom o  na podstaw ie  licznych  dośw iadczeń, jak  
zb liża  ro dz icó w  i dzieci w łóczęga, ra jd  tu ry s ty 
czn y  czy p ikn ik , podczas k tó rego  dz iec i nie 
w ystępu ją  w obec rodz iców  jako  osoby uzale
żn ione, a le jako  rów no rzędn i partnerzy, spe ł
n ia jący  sam odz ie ln ie  sw o je  zadania i m ający 
udzia ł w  pow odzen iu  ca łe j w ypraw y. W ieczo
ram i, w  nam io c ie  lub p rzy  o gn isku  ła tw ie j też o 
szczerą w ym ianę  m yśli, pog lądów , op in ii. 
W spó lne  zm ęczen ie  i w spó lna  radość w zm ac
n ia ją  rodz inne  w ięzi, pozw ala ją  w za jem nie  się 
poznać, odkryć , porozum ieć.
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A jeś li ju ż  jesteśm y na cam pingu, to  d la 
począ tku jących  przyda się może k ilka  rad 
„ca m p in g ow e go  savoir v iv re ’u ” :

— m iejsce  na cam pingu  za jm u jem y w  ko le j
ności p rzybyc ia

— nam io t okop u jem y ty lk o  za zgodą  k ie row 
n ic tw a  cam pingu, a przed w yjazdem  rowki 
zasypu jem y

— ogn iska  rozpa lam y ty lk o  na te ren ie  
w yznaczonym

— od godz. 22.00 do  6.00 obow iązu je  cisza
— psy — jeś li n ie  ma w yraźnego  zakazu 

w jazdu — p ow inn iśm y trzym ać na sm yczy
— oczyw iśc ie  nie śm iec im y ani n ie  w y le 

w am y gdz ie ko lw iek  b rudne j w ody
— i w  ogó le  — nie czyn im y  d rug iem u, co  nam 

n iem iło .

Jeś li zaś w yb ie ram y się na „z ie lo ną  traw kę ” , 
a lbo  c h o ć b y  na dz ia łkę  — p rz y g o tu jm y  extra 
kanapki — sm aczne i ła tw e  do  zro b ie n ia  i 
p rzeniesien ia :

M us im y w ydrą żyć  b u łkę  paryską, a je j m iąższ 
zm ieszać z m asłem  roś linnym  lub  zw yk łym  — 
w ed ług  uznania. D oda jem y pos iekanąz ie len inę  
i s ta rty  ser lub  roz ta rty  serek to p iony . P rzypra
w iam y do sm aku solą, ew en tua ln ie  tym iank iem  
lub  es tragonem . W sam środek bu łk i w k ładam y 
obraną  parów kę  lub ugo tow ane  na tw a rdo  
ja jko , a d oo ko ła  upych a m y nadzienie . Taką 
faszerow aną bułkę  w k ła d a m y do  lodów ki, a 
przed w yjazdem  och ło d zon ą  o w ijam y w  a lu fo - 
lię. Do te g o  oczyw iśc ie  kaw ałek pom idora, 
ogórka  lub papryk i. Pycha!

SPACER NAD MORZEM

Jeśli u rlo p  spędzam y nad m orzem  — w yko 
rzys ta jm y sku teczn ie  d o b ro czyn ne  dz ia łan ie  
„m o rsk ie g o  ae rozo lu ” .

K iedy fa la  ro zp rysku je  się  na d robne  krope lk i
— pod w p ływ em  p rom ien iow an ia  s łonecznego  
w oda  odpa row u je , w  pow ie trzu  zaś u trzym u ją  
się d ro b in y  so li, zawarte j w  w odzie  m orsk ie j. 
W ia tr n iesie  je  w  stronę  m orsk iego  brzegu i w  
ten sposób  pow sta je  w łaśn ie  ten „m o rsk i aero 
zo l” . Zaw iera  on k ilkadz ies ią t m ik rog ram ów  soli 
w  1 m3 pow ie trza . N ajw iększe stężen ie  „a e ro 
z o lu ”  s tw ierdza  się w  dn i s łoneczne  na plażach 
os łon ię tych  od lądu w ysok im  brzeg iem , klifem .

W p ływ a on bardzo ko rzys tn ie  na d ro g i odde
chow e, zw iększa w ydz ie lan ie  g ru czo łó w  ś lu 
zow ych , sp rzy ja  lepszem u oczyszczan iu  się 
d róg  odd e ch ow ych  z zanieczyszczeń py łow ych  
i bak te ry jn ych . Jest szczegó ln ie  cenny dla 
pa laczy  ty to n iu . Jod  w n im  zaw arty  jes t w y k o 
rzys tyw any przez ta rczycę , k tó re j ho rm ony  
pobudza ją  p rzem ianę m ate rii. U osób  w 
począ tkow ym  okres ie  n adc iśn ien ia  spacery 
nad m orzem  i inha lac je  aerozo low e obn iża ją  
c iśn ie n ie  na w ie le  m iesięcy. K orzys ta jm y w ięc, 
tym  bardz ie j że na po lsk im  w ybrzeżu korzystne  
w a ru n k i „a e ro zo lo te ra p ii”  trw a ją  przez ca ły  
czas, od w iosny  do jes ien i.

* * * * *



ROZMOWA Z CZYTELNIKAMI

Wśród listów, jakie ostatnio napłynęły 
od naszych Czytelników, znalazłem dwa 
tzw. problemy życiowe, które chciałbym 
przedstawić w bieżącym numerze „Ro
dziny”. Oto list pani Janiny K. z woj. 
łódzkiego: '

„Mieszkamy obecnie z mężem w pob
liżu Łodzi, u moich starych rodziców. 
Jednakże zakład pracy mojego męża ma 
zostać rozwiązany, a mąż może być poz
bawiony pracy. Rodzice męża chcą ułat
wić mu podjęcie pracy w jego rodzinnych 
stronach koło Wrocławia, a on jest 
skłonny tam wrócić. Ta decyzja pogrąża 
mnie w głębokiej rozterce. Boję się po
wrotu do tego miejsca, gdzie było mi źle w 
pierwszych latach naszego małżeństwa. 
Nie rozumiem rodziny mojego męża i 
przez to czuję się w niej odtrącona. Kiedy 
rozmawiam o tym z mężem, wydaje mi 
się, że siedzę na beczce prochu. Mąż 
gniewa się na mnie i nie robi nic, aby 
zmienić swe nastawienie. Nie śmiem już 
więcej poruszać z nim tego tematu. Co 
jeszcze mogę zrobić w tej sprawie?”

Chciałaby Pani jaśniej ujrzeć ten prob
lem. Lekarze dusz zapewne powiedzieliby 
Pani, że nie wie Pani wszystkiego o swoim 
mężu. Jego złość i usztywnione stanowi
sko w rozmowach z Panią wydają mi się 
wskazywać na istnienie jakiegoś uczucia, 
którego mąż nie może Pani wyjaśnić. 
Dlaczego? Prawdopodobnie z obawy, że 
Panią zrani. Czy naprawdę tak trudno jest 
rozbroić tę bombę, która grozi wybuchem 
między Panią i mężem? Może mogłaby 
Pani spróbować zrozumieć przemianę, 
jaka się w nim teraz dokonuje? Proszę się 
zastanowić, czy w obecnej sytuacji 
życiowej mąż Pani dobrze się czuje. Jak 
odbiera perspektywę utraty pracy? Może 
brak mu przyjaciół? Może odczuwa brak 
ściślejszych kontaktów rodzinnych?

Boi się Pani wrócić do Wrocławia. Czy 
uświadomiła to Pani swojemu mężowi? A 
może tam udałoby się znaleźć jakiś spo
sób na życie razem, na to, żeby nie czuć 
się odrzuconą, na lepsze zrozumienie 
rodziny męża... Choć sprawa wygląda na 
bardzo trudną, wydaje mi się, że konie
cznie musi Pani poważnie porozmawiać o 
tym z mężem. W przeciwnym wypadku 
ryzykuje Pani, że będzie się za wami ciąg
nął cały korowód niewyjaśnionych prob
lemów, mogących zatruć całe wspólne 
życie.

Trudno jest jasno oceniać wszystkie 
cechy osoby, z którą dzieli się życie, gdyż 
zbyt mocno jest się z nią związanym 
uczuciowo. Zna Pani bez wątpienia zale
cenie Ewangelii: „Wyrzuć najpierw belkę 
ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 
usunąć drzazgę z oka swego brata” (Łk 
6,42). Może też jakieś osoby trzecie mog
łyby pomóc w stopniowym rozwikłaniu 
tego problemu, po wnikliwym rozważeniu 
wszystkich za i przeciw waszej obecnej 
sytuacji życiowej.

*

Drugi list pochodzi od pani Kazimiery J. z 
Krakowa:

„Dlaczego Wasze pismo nigdy nie 
ostrzega młodych ludzi mieszkających 
razem bez ślubu? Ich odmowa założenia 
prawdziwej rodziny i wydania na świat i 
wychowania dzieci wydaje mi się dowo
dem egoizmu. Wciąż otwarta możliwość 
rozstania się, kiedy tylko któremuś z nich 
przyjdzie chęć na związanie się z innym 
partnerem jest dla mnie zdecydowanym 
pójściem na łatwiznę. Ujawniajcie to 
wszystko. Wielu rodziców cierpi z tego 
powodu w milczeniu, ale to nie powód, by 
o tym wcale nie mówić. Gdy wasze 
dziecko chce skoczyć w przepaść — nie 
ślecie parlamentariuszy. Powstrzymuje
cie je w locie, a potem wyjaśniacie 
dlaczego”.

Wymówka Pani nie wydaje mi się zbyt 
uzasadniona: przede wszystkim nasze 
pismo nie przemilczało tej kwestii, pro
pagując zawsze ideał pełnej rodziny 
chrześcijańskiej. Również w „Rozmo
wach z Czytelnikam i” kilkakrotnie wraca
liśmy do tego tematu, wyjaśniając tę 
sprawę poprzez analizę tekstów Pisma 
świętego. Kościół nie popiera stosunków 
przedmałżeńskich i kładzie wielki nacisk 
na znaczenie sakramentu małżeństwa dla 
chrześcijan.

Zachęca mnie Pani do ostrzegania i 
ujawniania błędów. Ale przecież nasza 
funkcja nie polega na tym, by stosować 
presję i przez to wywoływać strach lub 
agresję. My chcemy informować, czyli 
przedstawiać poszczególne elementy 
osądu, pozwalające każdemu zaintere
sowanemu wyrobić sobie na tej podsta
wie jasną i odpowiedzialną opinię.

Człowiek powinien być odpowiedzial
ny nie ty lko  za swój los, ale i za los kogoś,

z kim się zwiąże. Nieformalny związek 
dwojga ludzi niesie ze sobą łatwość ro
zejścia i związania się z innym partnerem. 
Ta „łatwość” ma jednak swoje złe strony. 
Człowiek w takim związku traktowany jest 
niejako instrumentalnie („nie odpowia
dasz mi, żegnaj, nic nas już nie wiąże” ). 
Nie ma, oczywiście, całej procedury roz
wodowej, ale — czy nie ma też krzywdy, 
bólu, odrzucenia, opuszczenia, bez żad
nych konsekwencji? Przecież miłość 
dwojga osób — jeśli jest naprawdę 
szczera, powoduje wzajemne, obopólne 
oddanie się „na złe i dobre” . Małżeństwo 
zapewnia odpowiednie warunki do reali
zacji takiej właśnie miłości. Jeżeli mówi
my o „małżeństwach tymczasowych” , to 
w takim razie mówimy o tymczasowej 
miłości, o czymś niepewnym, chwiejnym, 
o czymś, co może już ju tro nie istnieć. Czy 
naprawdę o taką miłość idzie ludziom 
żyjącym w związku nieformalnym, czy 
idzie im o tę niepewność?

Nasze społeczeństwo staje się coraz 
bardziej tolerancyjne dla takich niefor
malnych układów partnerskich — tak, jak 
to ma miejsce na Zatjhodzie. Jednakże w 
polskiej świadomości religijnej nie ma 
miejsca na akceptację „wolnych związ
ków” . Małżeństwa „tymczasowe” — 
związki bez sensu, które nie muszą się 
troszczyć ani o możliwość narodzenia 
dziecka, ani o losy spadku, ani o dalsze 
losy życia.

Warto, by młodzi ludzie — którzy nie są 
już dziećmi — mogli się nad tymi uwa
gami trochę dłużej zastanowić.

Choćby Pani nawet chciała zastosować 
wobec młodych ludzi przymus — nie 
będzie Pani mogła tego zrobić. Trzeba 
uznać ich prawo do wolności, trzeba 
przejść przez trudne rozmowy z nimi, 
trzeba nauczyć się ich słuchać. Pytanie, 
jakie my chcielibyśmy tym młodym 
ludziom postawić, w imię naszej wiary i w 
imię ludzkiego doświadczenia, do któ
rego ta wiara nas doprowadziła, wydaje 
mi się następujące: czy prawdziwa miłość 
nie jest stworzona po to, by trwać 
zawsze? Czy nie potrzebuje ona czasu 
całego życia, aby dojrzeć i oddać się do 
końca? Czyż Bóg nie kocha nas w ten 
właśnie sposób — z wiarą, która w żaden 
sposób nie neguje naszej wolności?

Korzystając z okazji, łączę dla Pani i 
wszystkich Czytelników pozdrowienia w 
Chrystusie
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ALEKSANDER DUMAS (ojciec)

BIESIADA WIDM
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nadzieję, że pow ieść ta będzie cieszyć się w ie lk im  pow odzeniem  zw ła
szcza u C zyte ln iczek.
„P ro k u ra to r A lic ja  H o rn ’1 w ydana  zosta ła  w d w óch  tom ach . Cena 
dw óch tom ów : 20 tys ię cy  zł.
P ros im y w ype łn ić  zam ów ien ie  i w ys łać  pod adresem  A d m in is tra c ji 
naszego Insty tu tu .

UWAGA -  CZYTELNICY! 

Książki do nabycia w naszym Wydawnictwie

1. „BIESIADA WIDM” Aleksandra Dumasa — książka jak niesamowity 
film!

A leksander Dum as (o jc iec) jes t autorem  tak  znakom itych  pow ieści 
jak  „H rab ia  de M onte  C h ris to ” , „T rze j M uszk ie te row ie ” , „D w adz ieś 
c ia  lat późn ie j", „W icehrab ia  de B rage llone ” , „K ró lo w a  M argo t” . 
N ie w szyscy  znają  „B ies iadę  w id m ” au to rstw a  tego  znakom itego  
pisarza. Książka ta  nap isana jes t w  m odnym  obecn ie  (zw łaszcza 
w śród  m łodzieży) s ty lu  — zw anym  horro rem . Jest to  z b ió r o p o 
w ieśc i n iesam ow itych , m rożących  krew  w  żyłach. Rzecz dzie je  się 
we Francji i... w  Karpatach.
S łyszeliśc ie , zapewne, m ili C zy te ln icy , o księciu  D raku li, lecz czy 
znacie  inne h is to rie  ka rpack ich  w am p irów ?  Jeżeli n ie znacie, po le 
cam y „B ies iadę  w id m ” .
Cena książki: 6 tys ię cy  zł.

2. PROKURATOR ALICJA HORN” Tadeusza Dołęgi Mostowi
cza — powieść, na podstawie której nakręcono przed wojną film 
cieszący się ogromną popularnością. W roli głównej wystąpiła 
wówczas gwiazda polskiego ekranu Jadwiga Smosarska.

Przypom inam y dzieje pięknej A lic ji i jej n iezwykłego znajom ego. Mamy

W YPEŁNIJ! W YTNIJ! W YŚLIJ!

Z A M Ó W I E N I E

A d m in is tra c ja  Ins ty tu tu  W ydaw n iczego  
im. A. Frycza M odrzew skiego 
ul. Czardasza 18 
02-169 W arszawa

1. Z a m a w ia m .................  egzem plarzy książki „B ies iada  w id m ”
A leksandra  Dum asa. Cena 1 egzem plarza: 6 tys ię cy  zł.

2. Z a m a w ia m ...................egzem plarzy książki „P ro ku ra to r A li
c ja  H o rn " Tadeusza D ołęg i M ostow icza. Cena dwóch 
tom ów : 20 tys ięcy  zł.

(Im ię  i nazw isko zam aw iającego)

(A dres zam aw ia jącego : u lica, n r dom u, n r m ieszkania, m ie js 
cow ość, kod)

(P odp is zam aw ia jącego)

W arunk i p ła tn o śc i: op ła ta  za za liczen iem  pocztow ym , tj. 
p ła tne  przy odb io rze  książki.

POZIOMO: A-1) wydzielina drzew iglastych, A-8) epidemia, 
C-1) u wylotu głównej arterii z miasta, D-7) połowica 
Aleksandra Wielkiego, F-2) głos żurawi, F-10) ośrodek, 
H-1) podróż wodna, H-6) kramik, K-1) nowy wyznawca jakiejś 
doktryny, L-7) ustąpienie z urzędu, N-1) płat blachy, N-8) 
forma bezgotówkowych rozliczeń.

PIONOWO: 1-A) dźwig portowy, 1-G) ważna w oku, 3-A) 
rutyniarz, 3-F) krakowska zabawa ludowa, 5-A) ma dużo wita
miny C, 5-I) zamieniał wszystko w złoto, 7-B) szlak zjazdowy, 
9-A) jeden z bohaterów „Iliady” , 9-G) król izraelski słynny z 
mądrości i sprawiedliwości, 11-A) placówka z immunitetem, 
11-K) pasza zbożowa, 13-A) rodzaj obiektu fotograficznego, 
13-1) domena jurystów.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać szyfr (przysłowie 
ludowe):

(L-12, C-9, F-2) (K-6, E-5) (N-10, C-2, B-11, N-4), (G-13, A-6,

D-9) (K-9, K-1) (C-5, F-7, F-10, M-3, H-2).

Rozwiązanie samego szyfru prosimy nadsyłać w ciągu 15 dni 
od daty ukazania się numeru pod adresem redakcji z dopi
skiem na kopercie lub pocztówce: „Krzyżówka nr 8”.
Do rozlosowania: przekaz pocztowy wartości 20000 zł.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5: Najpierw pomyśl, potem zrób 

(przysłowie ludowe)
Nagrodę wylosował pan Julian Barański ze Studzianek 
Pancernych.

KRZYŻÓWKA nr 8
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